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 Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 

 Bureau onderwijszaken 
 
 

Kenmerk 
datum 

BOZ-EWI16/5632 
28-10-2016 

  

Verslag van de 115e OLC- IT vergadering d.d. 25 oktober 2016 
 
Aanwezig:  Havinga (vz), Heerlien, Hiemstra, Huisman, Molenkamp, Van de Zande 
Alsmede:           Heijnen (B-coördinator), Van Grinsven (M-coördinator), Van der Putten (notulist)  
 5 

   
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 10:47 uur. 
 

2. Mededelingen van de OLD:  10 
De OLD heeft zijn opmerkingen per e-mail rondgestuurd. 
-Masterrationalisatie 
Iedereen is akkoord met de nieuwe namen voor de masterprogramma’s. 
-Instroom bachelor 
Enkele leden van de OLC hebben internationale studenten gesproken en hebben het idee dat ze goed 15 
mengen met de rest van de studenten. Er is wel per land van oorsprong een duidelijk verschil in voorkennis. 
Internationale studenten hebben motivatie om hard te werken en bovendien zijn er genoeg mogelijkheden 
voor wat extra uitdaging. Er moet wel goed gelet worden op studenten met weinig voorkennis. 
-Naamswijziging OLC-IT 
Er wordt voorgesteld om voortaan de naam OLC-CS te voeren.  20 
 
Mededelingen werkgroepen: 
Er zijn geen mededelingen vanuit de werkgroepen. 
 

3. Ingekomen/Uitgaande Post  25 
-OER 
Er is al eerder in de OLC besproken of de BSA-regel wordt aangepast en deze zal niet worden aangepast. 
  

4. Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 114 d.d. 14 juni 2016  
De notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd. 30 
N.A.V. 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
 
Notulen en actiepuntenlijst van OLC nr. 115 d.d. 12 juli 2016  
De notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd. 35 
N.A.V. 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
 
Actiepunten: 
179: Halfjaarlijkse overzichten studieresultaten. Worden in september en maart aangeleverd. De 40 
evaluatieresultaten worden aan dit actiepunt toegevoegd. 
185: Stuurgroep polsen: toegang tot evaluatie-info in Blackboard voor docenten en studenten. Men wil niet dat 
iedereen toegang krijgt op de informatie. Afgehandeld. 
234: Hartel vragen voor meer info van Quantum Cryptography. Dit wordt gegeven zoals eerder, er is niet 
duidelijk gecommuniceerd. Blijft op actielijst. 45 
236: Bekijken of er twee versies Network Security (UT en Delft) voor de track Cyber Security moet blijven. Blijft 
op actielijst. 
237: BSC-OER vertalen naar het Engels. Deze staat inmiddels online. Afgehandeld. 
238: Faculteitbreed bespreken hoe en waar opslaan van stageverslagen en zijn ze openbaar voor iedereen. Blijft 
op actielijst. 50 
241: Extra vergadering op 12 juli voor nieuwe masteropzet. Deze vergadering is geweest. Afgehandeld. 
242: Besproken wijzigingen aanbrengen in de B-OER. Afgehandeld. 
243: Integratie van Wiskunde in module 5 bespreken met coördinator. Blijft op actielijst. 
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244: Bespreken met moduleteam – hoe Wiskunde beter geïntegreerd kan worden. Niet duidelijk geformuleerd, 
vermoedelijk gaat dit over module 6. Blijft op actielijst. 
245: Bij evaluaties goed kijken naar de eenheid van de modules. Dit actiepunt wordt verwijderd. 
246: Aanpassing richtlijn OER: nabespreking toets wordt minimaal 3 dagen voor de volgende gelegenheid van 
deze toets. Er is een extra regel toegevoegd. Afgehandeld. 5 
247: Adviesbrief B-OER voor de OLD naar de decaan sturen. Afgehandeld. 
248: Docent melden positief advies aan OLD gegeven voor 2x aanbieden ISEP in 2016-2017. Afgehandeld. 
249: Network Security – Melden gegevens in beschrijving onduidelijk zijn. Blijft op actielijst. 
250: Docent melden positief advies aan OLD gegevens voor wijziging onderwijsvorm van Network Security. 
Afgehandeld. 10 
251: REPM – Vragen OLC voorleggen aan docent. Afgehandeld. 
252: Coördinator module 5 positief advies aan OLD gegeven voor aanpassingen toetsschema en kleine 
wijzigingen in beschrijving. Afgehandeld. 
253: MWN-1 positief advies gegeven aan OLD voor opnemen vak in de specialisatie Cyber Security. 
Afgehandeld. 15 
 
Er wordt gevraagd wat er gaat gebeuren met de actiepunten van de griffier. De voorzitter zal dit aankaarten bij 
Jolanda v/d Laar (actiepunt). Van der Putten zal aan de griffier vragen of haar actiepunten zijn gebeurd 
(actiepunt). 
Verder is er onduidelijkheid over de taal waarin de notulen opgesteld moeten worden. Dit zal de voorzitter ook 20 
aankaarten bij Jolanda v/d Laar (actiepunt). 
 

5. Aanvullende informatie – Requirements Engineering Processes & Methods 
De docent heeft alle vragen beantwoord die de OLC gesteld heeft over het vak Requirements Engineering 
Processes and Methods. Er bestaat nog altijd twijfel bij de OLC of de weging van het bijhouden van een 25 
dagboek (20%) niet wat veel is. Als optie wordt gegeven om het bijhouden van een dagboek te registreren als 
Academische Vaardigheid in plaats van als deel van het cijfer. Huisman zal dit voorleggen aan de docent en 
aan de OLD (actiepunt). 
 

6. W.V.T.T.K. 30 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Van de Zande en Hiemstra geven beide aan dat de volgende OLC-vergadering hun laatste zal zijn. Er zullen 
dus nieuwe OLC-leden worden gezocht, Andreas Peter wordt gesuggereerd. De voorzitter zal aan Andreas 35 
Peter vragen of hij in de OLC wil (actiepunt). 
 
 
       - De voorzitter sluit de vergadering om 11:26 uur. 
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Actiepuntenlijst OLC IT d.d. 25 oktober 2016 

Nr. Vergadering Actie Uitvoerder Deadline 
179 Mrt2015 Halfjaarlijks overzicht studie- en 

evaluatieresultaten 
Heijnen Sept/Mrt 

234 Apr2016 Hartel vragen voor meer info van Quantum 
Cryptography over o.a. de beoordeling 

Van Grinsven Mei2016 

236 Apr2016 Bekijken of er twee versies Network Security (UT 
en Delft) voor de track Cyber Security moet 
blijven 

OLD Mei2016 

238 Mei2016 Faculteitbreed bespreken hoe en waar opslaan 
van stageverslagen en zijn ze openbaar voor 
iedereen 

OLD Juni2016 

243 Juni2016 Integratie van Wiskunde in module 5 bespreken 
met coördinator 

OLD Juli2016 

244 Juni2016 Bespreken met moduleteam – hoe Wiskunde 
beter geïntegreerd kan worden 

OLD Sept2016

249 Juni2016 Network Security – Melden gegevens in 
beschrijving onduidelijk zijn 

OLD Juli2016 

254 Okt2016 Aankaarten bij Jolanda v/d Laar wat er gebeurt 
met de actiepunten van de griffier 

Voorzitter Nov2016 

255 Okt2016 Aankaarten bij Jolanda v/d Laar in welke taal er 
vergaderd moet worden en in welke taal de 
notulen moeten worden gemaakt 

Voorzitter Nov2016 

256 Okt2016 Vragen aan de griffier wat de status van de 
actiepunten is 

Van der Putten Nov2016 

257 Okt2016 Requirements Engineering Processes and 
Methods: de docent en de OLD mailen met het 
advies vanuit de OLC 

Huisman Nov2016 

258 Okt2016 Andreas Peter vragen of hij interesse heeft om de 
OLC in te gaan 

Voorzitter Nov2016 

 


